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det händer 2022

vänersborg januari   

Med reservation för eventuella ändringar

Fr 31 dec - Sö 2 Nyårstrippeln 2022 Tre orienteringar 
står till buds 31 dec, 1 och 2 jan. Precis som förra 
året får du en nyårsklapp om du deltar i alla tre 
etapper. Spring banorna när som helst och i vilken 
ordning som helst. Spring i dagsljus eller i mörker, 
kontrollerna är markerade med reflexskärmar. Mer 
information kommer på www.vanersborgssk.se 

Sö  2 Jullov hos Vänersborgs museum Gå på 
  skattjakt i museet under jullovet. Som vanligt 
  står även Torpet - museets lek- och lärmiljö - 
  öppet för lek. Jullovsaktiviteter 2 jan samt 
  7-9 jan. Öppet kl 12-16. 
Må 3 - On 5 Polstjärnefestivalen Direkt efter nyår är det 

dags för Polstjärneprisets tävlingar och flera festi-
valkonserter. Polstjärnepriset är en tävling i klassisk 
musik för unga musiker i åldern 14-18 år. 

  3 jan kl 18: Delfinal i Polstjärnepriset i Huvudnäs- 
aulan där de åtta delfinalisterna gör upp om 

  vilka fyra som får åka till finalen
  4 jan kl 15: Festivalkonsert i Blåsut kyrka med 

ensembler och solister från Polstjärnepriset
  4 jan kl 18: Festivalkonsert i Vänersborgs kyrka 

med ensembler och solister från Polstjärnepriset
  Tävlingen avslutas 5 jan i Göteborgs Konserthus.
Må  3 Vi sjunger julsånger tillsammans 
  Marierokyrkan kl 10.30
Ti  4 Cirkusskola med show Se en cirkusshow med 

Richard Ljungman som visar balansering, jongler-
ing, spikmatta, fakirkonster och magi. Efteråt får 
du själv prova på bland annat jonglering, snurra 
tallrikar och gå på lina. För dig mellan 8-12 år.

  Anmälan krävs. Läs mer på www.ungivbg.se
  Hjälpande Händer, Kastanjevägen 32. Start kl 12
Ti  4 VHC Bingo Fika och lotter köpes på plats.
  Vänersborgs Hockey Club. Folkets Hus kl 18.45
On  5 Cirkusskola med show Se en cirkusshow med 

Richard Ljungman som visar balansering, jongler-
ing, spikmatta, fakirkonster och magi. Efteråt får 
du själv prova på bland annat jonglering, snurra 
tallrikar och gå på lina. För dig mellan 12-17 år.

  Anmälan krävs. Läs mer på www.ungivbg.se
  Lyckans fritidsgård, Regementsgatan 29. Start kl 12
On  5 Bandy IFK Vänersborg - Villa Lidköping BK. 
  Arena Vänersborg kl 19
To  6 Musik i Vargöns kyrka Musikgudstjänst där 

Tunhemskören och Vargöns musikkår medverkar. 
Vargöns kyrka kl 16

To  6 Majochri i Vänersborgs kyrka Trion Majochri 
består av tre musiklärare som är bosatta i Göte-
borg; Jonna Ydenius, Maria Jern och Christina Has-
selqvist. De bjuder på vacker musik i Vänersborgs 
kyrka under musikgudstjänsten med start kl 17

Fr 7 - Sö 9 Jullov hos Vänersborgs museum Gå på 
  skattjakt i museet under jullovet. Som vanligt 
  står även Torpet - museets lek- och lärmiljö - 
  öppet för lek. Öppet kl 12-16.
Fr  7 Jullovskul i Blåsutkyrkan För dig som går 
  årskurs 1-6. Lek, pyssel, fika och andakt kl 13-17.
  Anmälan via www.svenskakyrkan.se/vanersborg
Lö  8 Melodikrysset Vargöns bibliotek kl 10
Ti  11 VHC Bingo Fika och lotter köpes på plats.
  Vänersborgs Hockey Club. Folkets Hus kl 18.45
On  12 Bandy IFK Vänersborg - IFK Motala. 
  Arena Vänersborg kl 19
Lö  15 Melodikrysset Vargöns bibliotek kl 10
Lö  15 Bandy IFK Vänersborg - Edsbyns IF 
  Arena Vänersborg kl 17
Ti  18 VHC Bingo Fika och lotter köpes på plats.
  Vänersborgs Hockey Club. Folkets Hus kl 18.45
On  19 Wagner som dramaturg Föredrag av dramaturg 

Göran Gademan som föreläser med utgångspunkt 
från sin bok “Wagner som dramaturg”. Vilka 
myter tog han, hur ändrade han och satte 

  samman dem till en alldeles egen handling? 
  Vänersborgs museum kl 19

Lö  22 Melodikrysset Vargöns bibliotek kl 10
Lö  22 Från Barock till Dolly Parton - Ensemble Odd 

Size I konserten Something Old and Something 
Stolen spelar Ensemble Odd Size kända och mindre 
kända pärlor från tidigt 1600-tal fram till dagens 
musik. Allt svetsas samman av Odd Sizes innerliga 
improvisationsglädje, virtuosa sväng och sceniska 
närvaro. Folkets Hus kl 16.30

Ti  25 VHC Bingo Fika och lotter köpes på plats.
  Vänersborgs Hockey Club. Folkets Hus kl 18.45
Fr  28 Vargöns Storband med Magnus Lindgren 
  Det blir en härlig storbandsafton när Vargöns 
  Storband är tillbaka med Magnus Lindgren. 
  Musikalisk ledare för storbandet är trombonisten 

Sixten Hay. Vänersborgs Teater kl 19
Lö  29 ICA Kvantum Cup Vänersborgs Kommunmäster-

skap i Futsal för herr- och damseniorer bjuder på 
100% lokal fotboll, prestigemöten på rad och 
massor av intensiv spänning. Spelschema och mer 
information om cupen presenteras på Vänersborgs 
IF:s hemsida www.svenskalag.se/VIF

  Matcherna spelas i Idrottshuset, Vänersborg
Lö  29 Melodikrysset Vargöns bibliotek kl 10
Sö  30 Vinterfågelmatning vid Lillåstugan Kom till 

Lillåstugan och se vilka fåglar som kommer hit 
och äter vid Naturskyddsföreningen Vänersborgs 
fågelmatstation. Ta med egen fika. Start kl 10

Må  31 Kammarmusikkonsert i Vänersborgs museum 
Konsert med Vänersborgs musikutbildningar.
Vänersborgs museum kl 19

TIPS PÅ VINTERAKTIVITETER
  Skidspår Ta med skidorna och upptäck de många 

härliga skidspår som finns nära Vänersborg vid 
exempelvis Skidstugan, Dalbobergen eller Skidans 
Hus Granan. Även på Hunneberg finns bra spår 
nära Bergagården att åka på när snön har lagt sig.

  Pulkabackar Hitta nya spännande pulkabackar i 
Vänersborg denna vinter. Det finns många att välja 
mellan som exempelvis Sjövallen, vid Mariedal, Dal-
bobergen och vid sjön Eldmörjan på Hunneberg.

  Grillplatser Värm er vid den öppna elden i vinter 
samtidigt som ni grillar något gott tillsammans. 
Kommunen har en karta med kartpositioner över 
alla grillplatser i Vänersborg. Det finns också grill-
platser på bergen, exempelvis ett grillhus med tak 
på Bergagården på Hunneberg.

  Fler tips i vinter Vi på turistbyrån vill inspirera dig 
till härliga upplevelser i vinter och har därför skapat 
en Vinter-sida på vår webb. Här hittar du info om 
skidspår, skridskoåkning, vinterbad, pulkabackar 
och mycket mer. Besök oss på www.visittv.se

JULLOV I VÄNERSBORG
 Det är mycket roligt på gång i Vänersborg under 

jullovet. Gå på skattjakt i Vänersborgs museum, 
skapa ett eget dataspel, åka skridskor, se en 
cirkusshow och mycket mer. Du kan se tips på 
vad ni kan hitta på under jullovet på turistbyråns 
hemsida: www.visittv.se

ALLMÄNHETENS ÅKNING
 Åk skridskor under Allmänhetens åkning i 
 Arena Vänersborg under januari. Se öppettider 

och mer info på www.ungivbg.se. Behöver 
 du låna utrustning så finns Fritidsbanken 
 Vänersborg på Brättevägen 15. Mer information 

om Fritidsbanken finns på www.fritidsbanken.se
DALSLANDS ALPACKA
  Besök gården Flybo strax utanför Vänersborg och 

träffa de ulliga alpackorna och besök den trev-
liga gårdsbutiken. Dalslands Alpacka arrangerar 
guidade promenader, gårdsvisningar och andra 
aktiviteter tillsammans med deras alpackor. Boka 
på tel 072-553 56 00. www.dalslandsalpacka.se

GUIDADE TURER PÅ EGEN HAND
 Historisk stadsvandring Upptäck 25 historiska 

byggnader i Kulturaxeln i Vänersborg. Vandra runt 
Residenset, Torget, Plantaget, Vänersborgs kyrka 
och Vänersborgs museum och läs mer om de his-
toriska byggnader du passerar. Kom till turistbyrån 
och hämta broschyr med karta.

 Kyrkogårdsvandring Besök Västra Tunhem och 
dess kyrka och kyrkogård. Här finns tolv stolpar 
placerade vid kyrkan och ute på kyrkogården med 
QR-koder på. Genom att skanna dessa koder 
kommer du direkt till pastoratets hemsida där 

 du kan läsa mer om platserna. Läs mer om 
 vandringen på www.visittv.se 
ISBANAN, PLANTAGET
 Välkommen till Isbanan som finns i Plantaget 

i centrala Vänersborg. Isbanan står öppen för 
skridskoåkning under hela januari. Det finns 
bodar där det säljs varm dryck och fika samt så 
finns möjlighet att låna skridskor vissa tider. 

 Mer info och öppettider på www.visittv.se
SKULPTURPARKEN, RESTAD GÅRD
 Se vackra skulpturer i närheten av Göta Älv 
 vid Restad gård. Skulpturparken visar verk av 

internationellt erkända konstnärer och just nu 
 finns 14 olika skulpturer i området. Läs mer 
 om Skulpturparken samt Aktivitetsparken och 
 Kulturparken på www.visitrestad.se
VÄNERSBORGS MUSEUM Vallgatan 17, Ö:a Plantaget
 Stig in i Sveriges äldsta museimiljö där du kan 

följa spåren av 1800-talets upptäcktsresande. 
Här finns egyptiska sarkofager, afrikanska fåglar, 
kinesiskt porslin, europeisk konst och mycket 
mer. Öppet torsdag - söndag kl 12-16

 Tel 0521-600 62 www.vanersborgsmuseum.se
KUNGAJAKTMUSEET ÄLGENS BERG Bergagården,
  Hunneberg. Upplevelsecentrum som berättar 

om älgen, naturen på Halleberg och Hunneberg, 
fängslande kulturhistoria och kungajakt. Inspir-
erande utställningar och nyttig information om 
sevärdheter och aktiviteter på bergen. 

  Öppet torsdag - söndag kl 10-16
  Tel 0521-27 00 40. www.algensberg.com
IDROTTSMUSEET Idrottshuset. 
 Upptäck Vänersborgs rika idrottshistoria. 
 Se lokala klubbmärken, prissamlingar från 

storlöparen Arne Andersson och olympiska 
 legendaren Tor Wibom och filmer från olika 

idrotter. Öppet tisdagar kl 9-12, samt den 3:e 
torsdagen i månaden kl 16-19.

VATTENPALATSET
  Äventyrsbad med aktiviteter för såval barn som 

vuxna i centrala Vänersborg. Prova på vatten-
rutschbana, vattenpist, virvelkanal, grotta och 
mycket annat. Förbokning av tider gäller för att 
undvika trängsel.Läs mer och boka på hemsidan.

  Tel 0521-675 50. www.vattenpalatset.com

 
VÄNERSBORGS KONSTHALL
  Ornamentering Utställning av Johan Engqvist 

som arbetar med måleri. I sin praktik blandar 
han abstraktion, figuration och dekoration. Han 
använder sig av en mängd visuella referenser 

 och tekniker som ofta kommer från andra håll 
än måleriets egen historia och kanon.

 Utställningen pågår mellan 4 dec - 15 jan.
 Natalie Sutinen Natalie är en finsk konstnär 

bosatt och verksam i Stockholm. Hon arbetar 
med videoinstallationer och skulptur. 

 Utställningen pågår mellan 29 jan-5 mar
 Öppet tis-tor kl 12-18 och lör kl 11-15. 
 Tel 0521-721740 www.vanersborg.se/konsthall 
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